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IASB
IASB publicerade i augusti 2015 ett remissdokument där man efterfrågar synpunkter på
den strategiska inriktningen och på prioriteringar i sitt arbetsprogram för 2016-2020. En
sådan offentlig konsultation genomförs vart tredje år och denna konsultation är den
andra som IASB genomför. Remissperioden går ut den 31 december 2015.
Rådet har påbörjat sitt arbete med denna remiss. Som en del av detta remissarbete
kommer Rådet att anordna ett rundabordssamtal den 25 november 2015 i Stockholm
för att tillsammans med ”preparers” (upprättare av finansiella rapporter) och ”users”
(användare av finansiella rapporter) diskutera IASBs prioriteringar och strategiska
inriktning för att på så vis skapa ett bra underlag för Rådets remissvar. Personliga
inbjudningar till detta rundabordssamtal har gått ut.
Av de större projekt som IASB arbetar med förväntas följande dokument publiceras
inom kommande 6-månadersperiod:
·
·

Ny leasingstandard (december 2015)
Discussion Paper avseende ”Principer för tilläggsupplysningar” (våren 2016)

EFRAG
Information från EFRAGs styrelsemöten återfinns på EFRAGs hemsida i det
nyhetsbrev, EFRAG Update, som publiceras varje månad. På EFRAGs hemsida
återfinns även en tidplan för EUs godkännande av olika standarder och uttalanden.

RFR 1 och RFR 2
Remissperioden avseende det förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 1 och
RFR 2 som publicerades i mars 2015 löpte ut i juni. Rådet har beslutat att avvakta med
att publicera de ändringar som blev resultatet av denna remiss till dess att årsuppdatering publiceras i början av januari 2016 då även nedanstående förslag till ändringsmeddelande ska beaktas. Detta för att undvika flera versioner av RFR 1 och RFR 2
under ett och samma år.
Ytterligare ett förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 1 och RFR 2
publicerades av Rådet i september 2015. Detta förslag innehåller bland annat
följdändringar av RFR 1 och RFR 2 till följd av de ändringar i årsredovisningslagen som
föreslås i den lagrådsremiss som publicerades av Justitiedepartementet den 21 maj
2015. Rådet föreslår också att ett förtydligande görs i RFR 2 avseende hantering av
valutakursdifferenser på monetära poster som utgör en del av ett företags
nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Detta är en uppdatering i förhållande till det
förslag som lämnades tidigare i år. Vidare behandlas förslag att uppdatera RFR 2 med
anledning av den nya standarden om finansiella instrument, IFRS 9, där Rådet
föreslagit att samma generella undantag som idag finns avseende IAS 39 vad gäller
redovisning av finansiella instrument till verkligt värde också införs avseende IFRS 9.
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Dock föreslås att vissa aspekter i IFRS 9 ska efterlevas även om ovan nämnda
undantag tillämpas; det gäller bland annat vilka krav som ska vara uppfyllda för att
säkringsredovisning ska kunna tillämpas. Rådet har även uppdaterat RFR 2 med
avseende på den standard som behandlar allmänna utgångspunkter för utformning av
finansiella rapporter, IAS 1. Slutligen har IASB, genom ändringar i IAS 27, infört
möjligheten att i företagets separata finansiella rapporter redovisa innehav i
dotterbolag, intressebolag och joint ventures med tillämpning av kapitalandelsmetoden.
Eftersom årsredovisningslagen inte tillåter kapitalandelsmetoden för innehav i
dotterbolag har Rådet infört ett undantag avseende sådana innehav.
Kommentarer på detta förslag till ändringsmeddelande ska vara Rådet tillhanda senast
den 5 november 2015. För ytterligare information hänvisas till Rådets hemsida under
”Förslag till ändringsmeddelanden”.

Övrigt
Rådet har i tidigare nyhetsbrev rapporterat om det brev som skickats till utredaren i
tjänstepensionsbeskattningsutredningen med anledning av den översyn av
tryggandelagen som pågår. Ett slutbetänkande publicerades av utredningen i juni 2015
och detta slutbetänkande är nu föremål för en remissperiod. Rådet har beslutat att göra
en förfrågan till IFRS Interpretations Committee med anledning av den
redovisningsmässiga frågeställning som berörs i brevet till utredningen. För ytterligare
information hänvisas till Rådets hemsida under ”Avgivna remissvar” under rubriken
”Övrigt” (se 2014).

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 30 november 2015.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2015-10-27
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